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„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA 
DEEP CARE BEAUTY 
– technologią przyszłości 
w bio-estetyce komórkowej

- innowacja w regeneracji: 
   bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz  
   odnowa komórkowa
- anti-aging 
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni 
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,  
   pośladków, talii 
- jędrne pośladki bez iniekcji 
   i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie  
   odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie   
   oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka   
   upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy 
   blask Twojej skórze 
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,  
  detoksykacja

BODY 
POSITIVE

https://www.facebook.com/aesthetic.szafarnia/
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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DEKADĘ TEMU ZOBACZYŁEM 
GO PO RAZ PIERWSZY NA 

SCENIE. PO WYJŚCIU Z TEATRU 
WYSŁAŁEM SMS DO MOJEJ 
ÓWCZESNEJ NARZECZONEJ, 

KTÓRA BYŁA JEGO WIELKĄ FANKĄ: 
„MASZ RACJĘ. TO KTOŚ WIĘCEJ 
NIŻ AKTOR. TO ZJAWISKO”. BO 

KIEDY BARTOSZOWI PORCZYKOWI 
DA SIĘ SZANSĘ NA SCENIE, TO NIE 
BIERZE JEŃCÓW. MATEMATYCZNY 

W GRANIU, BEZGRANICZNY 
W EKSPRESJI, KONSEKWENTNY 

W EMOCJACH. NIE GRA. JEST.

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

PATRZĘ 
NA CIEBIE, 
BO CHCĘ SIĘ  
DOWIEDZIEĆ   
CZEGOŚ 
O SOBIE

TEKST Tomasz Sobierajski  ZDJĘCIA Paulina Pawłowska



Słyszałem, że tylko przytulanie do brzóz ma znaczenie.
Do każdego drzewa. Im starsze i szersze tym lepsze.

Powiedziałeś, że twój syn się przytula, a ty się 
przytulasz?
Razem z nim, uczę go tego. 

Mieszkam obok lasu i mam nieustający kontakt 
z naturą. I kiedy o niej wspomniałeś, to zdałem 
sobie sprawę z tego, że aktor kojarzy mi się z czymś 
miejskim, a nie z przyrodą. Przyroda zawsze była 
dla Ciebie ważna?  
Zawsze bardzo dużo czasu spędzałem w lesie. Jako mło-
dy chłopak, jeździłem do mojej babki na wieś: sianoko-
sy, wykopki, koszenie trawy, zboża, żniwa, las, grzyby. 
Kiedy wyjeżdżasz z Warszawy albo Wrocławia po roku 
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Tomaszu powiedz mi, kiedy ostatni raz przytulałeś drzewo? 

Było to całkiem niedawno, trzy dni temu, a ty?
Prawie każdego dnia.

Naprawdę?
Jak wracam z moim synem z przedszkola, zawsze pro-
szę go, żeby przytulił drzewo, mocno wyściskał, on 
pyta po co i dlaczego? Bo one pomagają spełnić nasze 
pragnienia i marzenia.

TA K  N A PR AW DĘ  PR AC A 
A KT OR A  J E S T  PR AC Ą 
Z   N AT U R Ą ,  T Y L E  Ż E 
OB C UJ E M Y  Z E  S OBĄ  SA M Y M I , 
Z   DRUGI M  PA RT N E R E M , 
JA K  Z   Ż Y WĄ  T K A N K Ą . 

P A T R Z Ę  N A  C I E B I E . . .

bieganiny na wieś, to nagle, będąc w lesie 
przypominasz sobie o całym świecie. To daje 
ci niesamowite spojrzenie na wszystko co ro-
bisz, na ten bieg, na tę pracę. Tak naprawdę 
praca aktora jest pracą z naturą, tyle że obcu-
jemy ze sobą samymi, z drugim partnerem, 
jak z żywą tkanką. 

I z głową i z ciałem. 
Tak.

Bardzo podoba mi się u ciebie to, że jako 
aktor pracujesz i z głową, i z ciałem. 
Aktorzy dzielą się w większości na 
dwie grupy: jedno pracują i wszystko 
przefiltrowują przez głowę, jakby 
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nie zauważając swojego ciała. Ciało jest w roli 
balastem, który muszą ze sobą ciągnąć. Drudzy 
przepracowują rolę przez ciało, ale zapominają 
o głowie. A ty masz wszystko połączone: głowa 
z ciałem doskonale współpracuje.
Myślę, że zawdzięczam to swojej tanecznej naturze. Pa-
miętam, że bardzo źle wypadłem na egzaminie wstęp-
nym do szkoły filmowej. Ale dzięki temu, że byłem po 
13 latach tańca, obroniłem się na egzaminach, wywa-
lając przed komisją jakieś takie jednoosobowe paso-
doble, z obrotami. To zrobiło ogromne wrażenie. Jesz-
cze nie umiałem wypowiadać porządnie słów, ale już 
miałem świadomość taneczną.

Czyli czego nie dopowiedziałeś, to wytańczyłeś? 
Ja to czułem, najpierw w mięśniach, w ciele. Stąd na przy-
kład „Smycz”, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze…

Oczywiście! To kultowy spektakl!
… zaczyna się od słów: Nieruchmo, wciąż nieruchomo 
i od gestów, bardzo wystudiowanych, trzymanych na 
smyczy. W tym spektaklu wychodziłem od ciała. Mia-
łem przeogromne szczęście do tak różnych reżyserów 
jak Natalia Korczakowska, Jan Klata, Michał Zadara, 
Łukasz Twarkowski, Agnieszka Olsten, Ewelina Marci-
niak. Każde z nich miało swój język teatralny, swój język 
w pracy z aktorem. To nauczyło mnie jakiegoś rodzaju 
elastyczności. Jeżeli któryś reżyser chciał zaczynać od 
głowy, to zaczynaliśmy od głowy, ale jeżeli chciał inaczej 
to zaczynaliśmy inaczej. 

Czy w szkole nie próbowali zdusić w tobie tego tańca?
Nie pamiętam, żebym w szkole był jakoś wybitnie ograni-
czany przez kogokolwiek z profesorów, najbardziej ogra-
niczałem siebie sam. Po pierwszym roku, kiedy chyba 
groziło mi nawet wylecenie ze szkoły, poprzysiągłem so-
bie, coś wbiłem do głowy, że wszystko ma być perfekt, że 
mam działać jak maszyna. I teraz po takim długim czasie, 
kiedy ciało zaczęło mnie zawodzić jako tancerza, aktora 
i człowieka, myślę, że to nie było do końca to, o co mi cho-
dziło i wtedy zaczęła się włączać głowa.

Może ciało nie zawodzi Cię tak w ogóle, a jedynie 
w rozumieniu perfekcyjnego robota. Może 
przekierowuje Cię na coś innego? Skłania do 
znalezienia innej drogi. 
Coś w tym jest. Zwłaszcza teraz, kiedy okres pandemicz-
ny, lockdown w jakiś sposób wyłączył mnie jako arty-
stę. Stałem się z powrotem człowiekiem, bo nagle teatr 

okazuje się nie być nikomu potrzebny. I musisz odłożyć 
tego aktora na pół roku w domu. I kim jesteś? Uczysz 
się od nowa być tatą, mężem, kolegą, synem swojego taty, 
mamy. Był to dla mnie niesłychanie cenny czas i mam 
szczęście i nieszczęście w tym być.

Myślisz, że naprawdę można tego artystę odłożyć? 
Oczywiście, że pojawiają się ogromne tęsknoty! Ciało 
znowu chce wyjść, odzywa się pierwiastek narcystyczny, 
znowu chcesz, żeby ktoś na ciebie patrzył i słuchał. Ale też 
po prostu chcesz być potrzebny ludziom, którzy przycho-
dzą do teatru po to, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie: 
Powiedz mi coś o mnie. Patrzę na ciebie, bo chcę się do-
wiedzieć czegoś o sobie.

Widzowie uwielbiają na ciebie patrzeć i ciebie słuchać! 
Kiedy byłem na wspomnianej już „Smyczy” w reż. 
Natalii Korczakowskiej na małej scenie Teatru 
Polskiego we Wrocławiu, to miałem wrażenie, że 
uczestniczę w misterium. Widzowie, poupychani 
w każdym możliwym kącie, modlili się do ciebie! 
Chłonęli każdy twój ruch, każde twoje słowo. Jako 
socjolog nie mogłem wyjść ze zdumienia. Patrzyłem na 
zmianę na ciebie i na widownię. Pomyślałem sobie: To 
jest mistrz. Czarodziej. 
„Smycz” była jednym z najważniejszych dla mnie wyda-
rzeń, które ukształtowały mnie jako aktora, artystę. To 
były hektogodziny spędzone z publicznością, bo grałem 
to 300 razy, potem kolejny monolog „Farinelli” w reż. 
Łukasza Twarkowskiego… Te i inne spotkania z reżyse-
rami zwieńczyły się w roli Konrada w „Dziadach”. Nigdy 
w życiu nie zagrałbym tej roli nie mając za sobą doświad-
czenia, które wiązało się ze „Smyczą”. A to były przecież 
moje początki. Zaraz po szkole, po wygranym Przeglą-
dzie Piosenki Aktorskiej, musiałem wyjść do publiczno-
ści i przez półtorej godziny ją trzymać. Dowiedziałem się 
wtedy jak współpraca z publicznością, interakcja z nimi 
jest ważna. Kibicowali mi bardzo. Dostawałem dużo infor-
macji zwrotnych, jakiś list, jakieś przypadkowe spotkanie 
w sklepie i nagle uświadamiasz sobie, że zawód, który 
uprawiasz, pomaga innymi, zmienia ludzi.   

To było formujące doświadczenie dla ciebie jako aktora, 
być może również z tego powodu, że miałeś to bardzo 
przefiltrowane przez siebie. Skąd miałeś w sobie tyle 
dojrzałości, żeby to zagrać?  
Po wygranej na PPA jesteś zobligowany do tego, żeby za 
rok pokazać swój recital. Czułem wtedy, że nie wytrzy-
małbym zaśpiewania dziesięciu piosenek, że muszę się 
schować za postacią. Wyjechałem do Londynu, zacząłem 
pisać scenariusz, tam poznałem Margaret, która była in-
spiracją, potem spotkałem Natalię i pozlepialiśmy kilka 
światów od Arystotelesa po Sarah Kane. Nie sądziłem, że 
ta przygoda będzie trwała tak długo. 

To brzmi jak bajka, wyjechałem do Londynu, żeby 
napisać scenariusz…
Nie! Pojechałem do Londynu, bo nie miałem pracy! Poje-
chałem tam do mojej siostry.  Do tego też namawiam swo-
ich studentów, z którymi pracuję dzisiaj w Akademii Te-
atralnej, wcześniej we Wrocławiu, bierzcie teksty i piszcie 
dla siebie scenariusze. 

Z G O D Ę  N A  R E A L I Z AC J Ę 
P RO J E K T U  P O  L ATAC H 

O T R Z Y M A L I  T Y L KO 
P O L S C Y  T WÓ RC Y,  D Z I Ę K I 

S T WO R Z E N I U  N OW E G O, 
O RYG I N A L N E G O 

P O M Y S Ł U. 

P A T R Z Ę  N A  C I E B I E . . .

CHCE SZ BYĆ POTR ZEBN Y 
LU DZIOM, KTÓR Z Y 

PR Z YCHODZĄ DO TEATRU 
PO TO, ŻEBY DOW I EDZI EĆ 

SI Ę CZEG OŚ O SOBI E...

PODZIĘKOWANIA DLA H15 BOUTIQUE HOTEL
(Poznańska 15, 00-680 Warszawa) za udostępnienie 
przestrzeni na potrzeby wywiadu.



P A T R Z Ę  N A  C I E B I E . . .S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 6 – 1 7



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 8 – 1 9

MÓW I L I Ś M Y  J E D N Y M  J Ę Z Y K I E M. 
PR Z E Z  K I L K A  L AT  PR A KT YC Z N I E 

N I E  W YC HODZ I L I Ś M Y  Z   T E AT RU. 
P OWS TAWA ŁY  PI Ę K N E  DZ I E Ł A . 

A L E …  PEW N E  R Z E C Z Y  M A JĄ  S WÓJ 
K R E S.  E TA P  Z A M K N I Ę T Y.  

To ważne, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy wymaga 
się od artystów, żeby brali sprawy w swoje ręce. Może to 
dobra okazja, żeby powrócić do grania „Smyczy”.
Myślę, że już się w niej nie zmieszczę dzisiaj. Pewne 
rzeczy trzeba chyba zostawić po prostu za sobą.

Krystyna Janda gra „Shirley Valentine” już 30 lat.
Ale to jest Krystyna Janda! 

A ty jesteś Bartosz Porczyk i grałeś ten monodram 
fenomenalnie! 
Wyjazd z Wrocławia był bardzo bolesny. Teatr został 
zniszczony. Zespół się rozpadł. Za każdym razem, kiedy 
przejeżdżam przez Wrocław i patrzę w stronę ulicy Za-
polskiej, to czuję z jednej strony podniecenie, ogromną 
wdzięczność wobec tego miejsca, ale z drugiej strony nie 
mogę patrzeć na ten budynek, bo mi serce pęka.

Warto wyjaśnić czym był Teatr Polskie we Wrocławiu. 
I skąd ta wielka rozpacz teatromanów z powodu jego 
zniszczenia. To był przed zmianami politycznymi jeden 
z najważniejszych teatrów dramatycznych w Polsce. 
Kiedy rozszerzano ideę scen narodowych na inne 
sceny, to Teatr Polski miał być kolejnym, po Teatrze 
Narodowym w Warszawie, Teatrze Starym w Krakowie 
i Teatrze Wybrzeże w Gdańsku teatrem narodowym. 
Klejnotem na mapie teatralnej Polski. 
To był niesamowity czas. Po szkole trafiłem najpierw 
w do Teatru Muzycznego Capitol, a potem właśnie do 
Teatru Polskiego. Miałem tam możliwość uczenia się od 
wspaniałych, doświadczonych aktorów, starszych i młod-
szych. Krzysztof Mieszkowski jako dyrektor teatru miał 
niezwykłą umiejętność integracji zespołu. Zaczęło się 
od „Sprawy Dantona” w reżyserii Jana Klaty. Premiery 
powstawały z wielką przyjemnością, wdzięcznością, we 
wzajemnym zaufaniu, przyjaźni. Mówiliśmy jednym języ-
kiem. Przez kilka lat praktycznie nie wychodziliśmy z te-
atru. Powstawały piękne dzieła. Ale… pewne rzeczy mają 
swój kres. Etap zamknięty.  

Pracowałeś tam z wybitnymi reżyserami. Ale nie 
byłeś przywiązany tylko do jednego z nich. Choć 
coraz częściej aktorzy stają się wyznawcami jednego 
reżysera, któremu budują świątynię, ze szkodą dla 
siebie i własnego warsztatu. Na czym polegał dobór 
obsady w Teatrze Polskim? 

Krzysztof Mieszkowski dawał wolną rękę zapraszanym re-
żyserom do tworzenia z kim chcą i w jaki sposób chcą, więc 
byłem zapraszany do wielu spektakli. Natalię Korczakow-
ską też poznałem przez niego. W 2006 zrobiliśmy „Smycz”, 
a potem dopiero „Berlin Alexanderplatz” w 2016 roku.  

Już tu w Warszawie, w Teatrze Studio.
Pomimo tej przerwy w pracy mieliśmy z Natalią cały czas 
serdeczny kontakt. Spotykaliśmy się i wspieraliśmy w swo-
ich projektach. 

Nadszedł ten moment w naszej rozmowie, w którym 
przyszedł czas na opowiedzenie o twojej ikonicznej 
roli w „Dziadach” w reżyserii Michała Zadary. Wielkie 
przedsięwzięcie, czyli dzieło Mickiewicza bez skrótów. 
Ty w roli Konrada/Gustawa. Niezapomniane wydarzenie, 
ogromny nakład twojej pracy i rola, za którą dostałeś 
wiele nagród oraz na zawsze zapisałeś się w panteonie 
pośród wielkich Konradów/Gustawów. 
Jak wspomniałem, nie wychodziłem z teatru, spędzałem 
w nim bardzo dużo czasu, niestety zaniedbując też swoje 
sprawy życiowe, kolegów, przyjaciół, nawet Wrocławia 
nie zdążyłem poznać. Pewnie dałoby się to połączyć, ale 
może ten perfekcjonizm, który gdzieś mi się zaszczepił 
w głowie zawiódł mnie w kozi róg. Tuż przed pandemią do-
stałem paraliżu kręgosłupa od pasa w dół. Prawie całkowi-
cie przestałem chodzić. Potem ta historia się powtórzyła. 
Nagromadziły się lata napięć, stresów, nieleczonych wy-
padków, urazów, bez względu na to czy boli czy nie: ke-
tonal i na scenę. Spektakl musi się odbyć. Mam do siebie 
trochę żalu, że mało myślałem o tym, czy moje ciało jest 
w stanie zawsze wytrzymać. Ja – sportowiec, ja – ruszają-
cy się, ja – ćwiczący, dam radę.

Bezpieczeństwo i higiena pracy została zaniedbana. 
Dokładnie! I nagle ciało odmawia posłuszeństwa i czujesz 
się bezradny. Nic z tym nie możesz zrobić, tylko czekać 
cierpliwie. I czegoś się nauczyć po tym doświadczeniu.

Czy to był koszt tej wielkiej roli? Po czterech latach ciało 
powiedziało: Stop!?
Nie mogę tego zrzucić na „Dziady”, nie mogę tego zrzucić 
na żadnego dyrektora, nie mogę tego zrzucić na żadnego 
reżysera. Do niczego mnie nie zmuszano. Sam sobie to zro-
biłem i sam jestem za to odpowiedzialny. Cena? Może jakąś 
zapłaciłem, ale co ja dzisiaj mogę z tym zrobić?

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

P A T R Z Ę  N A  C I E B I E . . .



Sam mówisz, że to czegoś uczy. Na 
scenie jesteś w nieustającym dialogu 
z publicznością. To zabiera mnóstwo 
energii.
Bo teatr to bezustanny dialog z widzem. Jeże-
li wam się wydaje, że siedzicie tam i my was 
nie widzimy, nie czujemy i nie słyszymy, to 
jesteście w błędzie. Słyszymy każdy oddech.  

Dziś tego widza nie ma, bo teatry są 
zamknięte. 
Dzisiaj nagrywałem zaproszenie do zobacze-
nia spektaklu na VOD. Oczywiście oglądajmy 
te spektakle, wspierajmy się, my je nagrywa-
my dla was, ale ten moment, kiedy w gardero-
bie szykujesz się do wyjścia na scenę i… nic nie 
słychać na publiczności. Cicho, pustka. Mam 

wrażenie, że ktoś mi podciął żyły i że krew 
spływa ze mnie. Jakoś wewnętrznie marnie-
jesz. A najgorsze jest to, że masz wrażenie, że 
świat dzisiaj mógłby się obyć bez teatru…

Tylko pozornie. Z mojej, widza perspektywy 
zauważyłem, że w sytuacji, w której teatry 
działały na pół gwizdka, a publiczność była 

bardzo ograniczona, to wszystkim bardziej 
się chciało. Aktorzy, którzy czasami 
okazywali na scenie brak szacunku do 
widza, nagle stęsknieni, grali pełną parą. 
A publiczność, która była zblazowana, 
kibicowała aktorom tak mocno, jakby 
na widowni siedziała nie jedna czwarta 
a podwójna liczba ludzi.  

Każdemu tworzącemu artyście, niezależnie 
od tego, czy jest to malarz, muzyk, wokali-
sta czy aktor, potrzebne jest coś, ja na swój 
własny użytek nazywam „pierwiastkiem 
euforii”. Dzięki temu unosisz się odrobin-
kę wyżej nad ziemią. Ale czasem jest taki 
dzień, że bardzo trudno to z siebie wykrze-
sać, więc nie miejmy aktorom tego za złe. Na 
scenie dajemy zawsze maksimum tego, ile 
danego dnia jesteśmy w stanie dać.  

Czy ty masz w sobie ten pierwiastek 
euforii?
Wierzę, że każdy go ma. Dlatego pracując ze 
studentami, z ludźmi młodymi, najbardziej 
interesuje mnie to, gdzie on w nich jest, żeby 
w nich to uruchomić, rozwinąć to w nich.

I udaje się u każdego to uruchomić?
W większości przypadków, nawet jeśli tego 
jeszcze nie wiedzą i nie wierzą w to.

Z tego co mówisz, oprócz świadomości 
posiadania w sobie pierwiastka euforii, 
trzeba wypracować w sobie mechanizmy, 
które pozwalają przed wyjściem na 
scenie go wyzwolić.  
Każdy musi sam w sobie to pielęgnować. 
Ważna jest też świadomość siebie. Nie zmie-
nisz świata wokół siebie, jeżeli nie staniesz 
wreszcie sam naprzeciw siebie, nie zała-
twisz pewnych spraw, nie przerobisz pew-
nych traum. Czasami potrzebujemy do tego 
pomocy innych ludzi. Czasem nie zauwa-
żasz, że przestajesz już do kogoś mówić albo 
że nikt do ciebie nie mówi. Patrzymy tylko 
w  swoje telefony, czarne lustra, cały czas 
szukając siebie, potwierdzając swoją obec-
ność. Mówimy sobie: „Jaki jestem piękny, 
zdolny”. Sam to robię, bo chcę, żeby ktoś na 
mnie patrzył, odzywa się we mnie narcyzm. 
Ale za chwilę muszę się dowiedzieć od cie-
bie, kim naprawdę jestem. Gdyby nie na-
sza rozmowa to sam bym się nie dowiedział 

pewnych rzeczy o sobie.  Mam 40 lat, jestem 
narcyzem, leczę się, przyznaję się, ale czy to 
jest złe? Od czegoś trzeba zacząć w napra-
wianiu siebie i świata, to jak nie od siebie?

Przejawem umiejętności wsłuchania się 
w siebie jest przytulanie się do drzew, 
o czym mówiliśmy na początku rozmowy. 
Jeżeli wysyłam samą intencję w sobie, że 
chcę się zmieniać, to znak, który pomoże 
mi to zrobić, jest wszędzie, w wypowiedzia-
nym przez ciebie zdaniu, w tytule gazety, 
która leży na chodniku, w refrenie piosen-
ki, która leci w  radio albo w  bezdomnym 
na przystanku, który do ciebie coś mówi. 
Możesz się zawsze odwrócić i odejść, ale mo-
żesz też wysłuchać tego, co ma do powiedze-
nia. Ostatnio mnie zaczepił bezdomny pan 
i mówi: „Wie pan, ja bardzo lubię młodych lu-
dzi, ale panu powiem, jeszcze chwilę trzeba 
zaczekać, trzeba się jeszcze czegoś nauczyć 
i dopiero to się stanie”. W obliczu mnie, czło-
wieka, który nie wie czy już jest aktorem czy 
już nie jest. Artysty, który nie jest już arty-
stą, nie wie, gdzie iść, co robić, w jakim cza-
sie zaczął żyć, jakiś człowiek obcy na ulicy 
mówi: „Zaczekaj to chwilę potrwa, trzeba 
się czegoś nauczyć”. Odwraca się i idzie, a ty 
jeszcze chciałbyś go o coś zapytać. A może 
to jest tylko to coś co przychodzi, co masz 
usłyszeć i zrozumieć. A w radio leci refren 
piosenki Gołębi puch Ostrowskiej. Jeżeli 
takie spotkania z takimi ludźmi, z takimi 
materiami uznasz jako coś, co ci mówi o to-
bie i fajnego, to po prostu wszystko się zmie-
nia i pojawia się pierwiastek euforii. Możesz 
tworzyć, zmieniać i lepiej myśleć.

Bardzo ci dziękuję, możemy tylko życzyć 
wszystkim, żeby się przytulali do drzew – 
fizycznie lub metaforycznie. 
A za chwilę zdejmiemy maski i miejmy na-
dzieję, że wszyscy zaczniemy się znowu 
przytulać do siebie nawzajem. 
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K A ŻDEM U T WOR ZĄCEM U A RT YŚCI E, 
N I EZA LEŻ N I E OD TEG O, CZ Y J E ST 
TO M A L A R Z, M UZ Y K, WOK A LISTA 
CZ Y A KTOR, POTR ZEBN E J E ST 
COŚ, JA NA SWÓJ W Ł A SN Y UŻ Y TEK 
NA Z Y WA M „PI ERW I A STK I EM 
EU F OR I I”. DZI ĘK I TEM U U NOSISZ SI Ę 
ODROBI N K Ę W YŻEJ NA D ZI EM I Ą. 
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ENGLISH

I LOOK AT YOU BECAUSE I WANT TO 
LEARN SOMETHING ABOUT MYSELF

I saw him on stage for the first time a decade 
ago. When I came out of the theatre, I texted my 
fiancée, who was a big fan of him, ‘You’re right. 
He’s more than an actor. He’s a phenomenon.' 
Because when Bartosz Porczyk gets a chance 
on stage, he takes no prisoners. Mathematical 
in acting, boundless in expression, consistent in 
emotions. He does not act. He just is.

Tomasz, tell me please when was the last time 
you hugged a tree? 

 Just recently, three days ago, and you?
Almost every day.

Really?
When I pick up my son from preschool, I al-
ways ask him to go and hug a tree, very tight-
ly, and he’s like – why and what for? Because 
they help make your dreams come true, I say.
 
I’ve heard that it only applies to birches.
It applies to all trees. The older and thicker, 
the better.

You've said your son hugs trees, what 
about you?
I do that, too, I teach him that. 

I live near the forest and have continuous 
contact with nature. When you mentioned 
it, I realised that I associate actors with the 
urban environment, not with nature. Has 
nature always been important to you?
I’ve always spent a lot of time in the forest. 
When I was a child, I would often visit my 
grandmother in the countryside: haymaking, 
digging, mowing grass, crops, harvest, the 
forest, mushrooms. When you go to the coun-
tryside after a year in Warsaw or Wrocław, all 
of a sudden, during a walk in the forest, you re-
mind yourself about the whole world. It gives 
you an insightful perspective on everything 
you do, your rush and work. In fact, acting in-
volves working with nature, but we deal with 
ourselves and other people like living matter.

With body and mind. 
Exactly.

I like the fact that as an actor, you work 
both with your body and mind. In general, 
there are two groups of actors: the first 
ones focus only on the mind, ignoring their 
body altogether. The body is a burden 
they have to carry. The latter work with 
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their body but forget about their mind. You 
combine both – your mind and body work 
together in perfect harmony.
I believe it’s thanks to my dancing nature. 
I remember I did very poorly on my entrance 
exam to the acting school. But thanks to the 
fact I’d been dancing for 13 years, I saved the 
day by dancing one-person Pasodoble with 
turns. It made a huge impression. I couldn’t say 
the words properly, but I had body awareness.

So, whatever you didn't say, you could 
dance? 
I felt it, in my muscles, in my body. Hence, 
for example, The Leash, I don’t know if 
you remember…

Of course! It’s a cult performance.
It begins with the words: Motionless, still 
motionless and studied gestures kept on 
a leash. In that performance, I started with 
the body. I was lucky to work with such di-
rectors as Natalia Korczakowska, Jan Kla-
ta, Michał Zadara, Łukasz Twarkowski, Ag-
nieszka Olsten, Ewelina Marciniak. Each of 
them had their own language to communi-
cate with actors. It has taught me flexibility. 
If a director wanted to start from the mind, 
we started from the mind, and if they want-
ed to do otherwise, we did so. 

So they didn’t try to suppress that dancing 
within you?
I don't remember having been limited by 
any professors at school; I limited myself the 
most. After the first year, when I was at risk of 
being expelled from school, I promised my-
self, got it through my head, that everything 
had to be perfect, I had to work like a ma-
chine. And now, after a long time, when my 
body started to fail me as a dancer, actor and 
man, I think it wasn’t exactly what I wanted, 
and my mind came in.

Perhaps your body isn’t failing you in 
general, but only in the sense of working 
like a perfect robot. Perhaps it's redirecting 
you somewhere else? Showing you 
a different way? 
There is something to it. Especially now, 
during the pandemic, when lockdown has si-
lenced the artist within me. I went back to 
being an ordinary man because all of a sud-
den, it turned out nobody needs the theatre. 
And you have to put the actor within you on 
the shelf for half a year. And who are you? You 
learn anew to be a dad, husband, friend, son of 
your dad and mum. It was a valuable time, and 
I’m lucky and unlucky to experience it.

Thank you very much for the interview. 
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zczerze mówiąc, jestem nieco zawiedziony. Bo ja to 
se żem myślał, jako prosty chłop z Kujaw/Śląska/
Litwy, że jak już panowie wielcy krytykanci kapita-

listycznej maszyny się biorą za walkę ze złem wszelkim co 
na ziemi jest, to chociaż wskażą na nierówności społecz-
ne, czy inne rzeczy, wiecie, ważne. Panowie natomiast 
możni i wyedukowani, tacy wiecie, „artyści” to oni nato-
miast, ten. To oni zauważyli, że ludzie siedzą w telefonach 
często. No i że to problem też zauważyli. [Panowie w zna-
czeniu takim, wiecie, starszawym, co to Pan przyjeżdżał, 
bo Pani nie mogła onegdaj. To tak, żeby bardziej ukłuć, 
a nie omijać łukiem Panie artystki, co pierdoły totalne też 
godoją, nie, nie.

Ja to bym nie chciał być aż tak niemiły dla tych „ar-
tystów”, ale kiedy i w Wenecji, i w Nowym Jorku, i w Lon-
dynie powstają „dzieła” antykapitalistyczne, antykomer-
cyjne, gdzie formą jest zasadniczo to, że ludzie posiadają 
telefony różnego rodzaju i w nich skrobią coś tam to zbiera 
mi się na wymioty w głowie. Bo to w sumie w sumie tyle. 
Pamiętam, że irytowało mnie to podczas pewnej wystawy 
w ramach Biennale, zdaje się pani Anny Uddenberg, gdzie 
jedna z jej rzeźb przedstawiała dziewczynę, która z wypię-
tymi pośladkami robi sobie zdjęcie za pomocą selfie-stick. 
Czarę goryczy jednak przelała, podobno nominowana 
animacja, ale nie miałem sił w sobie nawet, by sprawdzić 
gdzie - Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In 
The World Like Me? W tej oto bowiem animacji, jest sobie 
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mały chłopiec i normalnie wszyscy na telefonach, ogląda-
ją jakieś pierdoły totalne, ktoś tam popełnia samobójstwo, 
no i wiecie, jak w normalnym świecie, wszyscy robią fotkę 
i idą sobie dalej, etc. etc.

I wiadomym jest dla mnie również, że niekoniecznie 
forma odzwierciedla 1:1 myśl zawartą, wiadomo także, 
że nie chodzi tylko o telefony, ale pewnego rodzaju znie-
czulicę, uzależnienie się od technologii, brak człowie-
czeństwa, ale…

Jebać ich.
Naprawdę.
Bo właściwie, tak jak sobie przypominam, to żyjemy 

w najbardziej empatycznych czasach w historii świata. 
Gdzie przejmujemy się losem maluczkich w sposób nie-
wyobrażalny nawet 10 lat temu. Śluby homoseksualne są 
coraz bardziej powszechne na całym świecie, temat trans-
seksualizmu jest w ogóle poruszany w debacie publicznej, 
kobiety walczą coraz pewniej o swoje prawa, a świat w za-
sadzie coraz bardziej wydaje się przynajmniej „starać”. 
Dlatego też, uważam tego rodzaju „występki” artystyczne 
za coś naprawdę haniebnego, bo trzymają społeczeństwo 
w przekonaniu, że wciąż jest źle, że nie ma perspektyw na 
lepsze, nikt nikim się nie przejmuje itd., itp. Ja rozumiem, 
że mamy tendencję do przesady, ale jak cały czas będzie-
cie pieprzyć, że wszystko jest bez sensu i nic nie ma zna-
czenia to może warto wziąć ten zasrany telefon, na którym 
napisaliście tekst do tej debilnej piosenki i pierdyknąć so-
bie nim w łeb, bo chyba tylko do tego może wam pomóc.

Podobnie zresztą z Panią Anną, która przedstawia 
drugą część problemu, choć może temat wyzwolenia się 
z jarzma własnej seksualności przez kobiety jest czymś, co 
warto rozważyć osobno. Niemniej, choćby sygnalizując – 
drogie Panie, czy to, że władacie swoją seksualnością i mo-
żecie nią zarządzać na zasadzie – sprzedam to sprzedam, 
nie chcę to nie chcę, nie jest czasem osiągnięciem, a nie 
cofnięciem? To teraz będziemy oceniać kobiety, które się 
na coś takiego zdecydowały, twierdząc jednocześnie, że 
nikt nie ma w niczym wyboru, bo jesteśmy predetermino-
wani przez sytuację społeczną?

I może dlatego właśnie wszyscy uważają was za nie-
sympatycznych, drodzy ludzie z lewej strony, artyści, 
antykapitaliści, akonformiści, że tak się wyrażę. Kto bo-
wiem chciałby zadawać się z kimś, kto ciągle narzeka i nic 
mu się nigdy nie podoba, nawet jak coś się zmienia na lep-
sze? Masochiści. 

„LUDZIE PATRZĄ 
W TELEFON” 
– MEGA GŁĘBOKIE , 10/10



2 6 – 2 7

       CYBERNETYCZNE 
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Tym razem ja zadaję pytania.
Dziwnie się z tym czuję.

Na pewno sobie z tym poradzisz, 
spokojnie. A pytania będą dotyczyły 
twojej pasji, hobby czy może twojego 
prawdziwego powołania jakim jest 
malowanie obrazów? 
Ja myślę, że to jest moje prawdziwe powoła-
nie, z którym jestem związany blisko od ma-
łego. Nie pokazywałem swoich prac często, 
były takie okresy, w których w wąskim gro-
nie były pokazywane te prace, ale nie czułem 
się jeszcze na tyle człowiekiem, który zna 
swoją drogę, żeby to pokazywać jako własne, 
to były wprawki. W momencie, w którym od-
nalazłem swoją drogę i stworzyłem styl taki, 
który jest rozpoznawalny na pierwszy rzut 
oka, wtedy zdecydowałem się zaistnieć.

Czyli przyszedł ten moment. Tyle lat się 
znamy i nigdy nie miałam wcześniej okazji 
zobaczyć twoich dokonań, zwłaszcza, że 
masz przygotowanie odpowiednie, bo 
najpierw skończyłeś Szkołę Plastyczną, 
później Akademię Sztuk Pięknych, ale 
rozumiem, że dojrzewałeś, aż dojrzałeś do 
tego momentu. A propos stylu, to jeszcze 
bym cię poprosiła, żebyś powiedział 
o swojej technice, do stylu wrócimy. 
Opracowałeś i masz swoją własną 
technikę tworzenia i wiem, że jesteś też 
artystą ekologicznym, prawda?
Tak, często korzystam ze starych kartek, któ-
re znajduję, a które są dobrej jakości, np. ka-
lendarzy. Na papierze kredowym stosuję tech-
nikę, którą sam wymyśliłem, to są specjalne 
pisaki akrylowe, ale to pewnie widza mało co 
interesuje czym ja tworzę i jak ja tworzę.

Warto wiedzieć.
Uważam, że każdy artysta powinien umieć 
stworzyć dzieło sztuki z tego co ma pod ręką.

Ale dlaczego akurat pisaki? Były  
pod ręką? 
Akurat pisaki akrylowe, ponieważ ich kolory 
były nie do odnalezienia w sklepach arty-
stycznych, ponieważ są całkowicie syntetycz-
ne, bardzo ostre i w zasadzie nie pochodzą 
z palety barw. Są odbiciem współczesnego 
świata, a ten świat jest tak kolorowy, tak 
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SZT U K A PO G ODZ I Ł A 
M N I E Z E ŚW I AT E M, 

A NAU K A STA R A SI Ę 
W YJA Ś N I AĆ JA K J E ST 

SKON ST RUOWA N Y ŚW I AT.
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wirtualny, tak komputerowo sztuczny, że te 
kolory akurat pasowały mi do tego cyklu ob-
razów, które robiłem w tej technice. 

Właśnie, bo twoje prace zapełniają różne 
urządzenia, dziwne elementy, bliżej 
nie do zidentyfikowania twarze, ale te 
twarze są po jakichś przejściach, nad 
którymi już widać, że ktoś przejął władzę. 
I to wszystko jest zanurzone 
w cybernetycznych kolorach neonowych. 
O czym ty myślisz Łukasz jak malujesz?
Sztuka pogodziła mnie ze światem, a nauka 
stara się wyjaśniać jak jest skonstruowany 
świat. Bardzo mnie fascynuje nauka i fascy-
nują mnie takie rzeczy jak twierdzenie Bana-
cha-Tarskiego, które w języku jest nie do wyra-
żenia, natomiast można je zobrazować. Nadal 
towarzyszy mi fascynacja nad grawitacją teorii 
względności Einsteina, z której wynika posze-
rzone prawo powszechnego ciążenia. Linear-
na czy euklidesowa geometria mnie nie inte-
resuje, ona została wyczerpana w malarstwie 
przez dziesiątki lat i kolejne powielanie tego, 
robienie ładnych obrazków, ładnych kobiet, 
ładnych pejzaży jest fajne, ale nie dla mnie, 
mnie to po prostu nie interesuje. 

Rozumiem, oczywiście każdego co 
innego interesuje, wiem że inspiracje też 
czerpiesz z twórczości nadzwyczajnego 
pisarza, filozofa, wizjonera – Stanisława 
Lema, prawda? Ale żeby jego zrozumieć, 
trzeba też znać i fizykę kwantową, i teorię 
względności, a dla większości to raczej 
takie enigmatyczne hasła.
Właśnie, a to jest ciekawe, bo żyjemy dzisiaj 
w czasach, w których urodziło się najwięcej 
ludzi uzdolnionych ściśle. Przyszłe pokolenia 
mogą nas postrzegać, chociaż my tego nie 
widzimy, jako renesans nauki. Akurat arty-
sta powinien się interesować tym, co zmienia 
człowieka albo co ma wpływ na człowieka, 

a żyjemy w XXI wieku, w którym nauka od 120 
lat zmienia nas diametralnie. Nawet głupie 
używanie komórek nas zmieniło, a co dopie-
ro wirtualna rzeczywistość, która nas dopie-
ro czeka. Najlepsi neurochirurdzy pracują dla 
firm zajmujących się projektowaniem gier, nad 
drażnieniem mózgu, w taki sposób, aby nasza 
percepcja nie mogła odróżnić rzeczywistości 
od świata wirtualnego. Oczywiście z tym się 
wiążą straszne rzeczy i  ja o tych strasznych 
rzeczach staram się nie mówić.

Ty postrzegasz tą przyszłość w mrocznych 
barwach, choć neonowych, ale przesłanie 
jest takie, jakie jest. Może akurat te 
wszystkie osiągnięcia naukowe uratują 
ludzkość. Ja bardziej optymistycznie 
podchodzę do świata.
Wszystko ma swój awers i rewers. Będą z tego 
dobre rzeczy i będą z tego złe rzeczy.

Ja odnoszę wrażenie, że ty tylko 
widzisz te złe rzeczy. Manipulowanie 
genami ludzkimi, roboty coraz więcej 
i coraz częściej nas zastępują w różnych 
aktywnościach, uważam że to może 
akurat być korzystne dla nas. A co myślisz 
o inteligencji sztucznej w kontekście 
tworzenia dzieł sztuki?
Póki co nie wierzę w sztuczną inteligencję. 
Oczywiście mówi się o tym, są inteligentne 
proszki do prania, inteligentne pralki, ale 
z nimi nie zamienisz ani słowa, więc trudno 
mówić o sztucznej inteligencji. Wszystkie te-
sty Norberta Wienera, mała czarna skrzynka 
czy test falsyfikowalności, to czy się rozma-
wia z istotą ludzką, czy się rozmawia z robo-
tem zostały już przekreślone. Dzisiaj są takie 
programy, które imitują sztuczną inteligen-
cję i udają, że rozmawiają z tobą, ale wystar-
czy zadać takiemu programowi pytanie albo 
dowcip opowiedzieć i poprosić, żeby powie-
dział go własnymi słowami. 

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



Ale ja mówię o sztucznej inteligencji 
w kontekście tworzenia dzieł sztuki, 
chyba dwa lata temu został sprzedany 
obraz, porter Edmudna Belamy za 
prawie pół miliona dolarów, na aukcji 
w Nowym Jorku, właśnie stworzony przez 
sztuczną inteligencję. Oczywiście system 
algorytmów opracowali artyści.
Tak, system algorytmów i to jest straszne.

...W PŁY W TECH NOLOGII JEST 
OGROM N Y, ZAW ŁASZCZA NA TE 

DZIEDZI N Y, KTÓR E OK A Z Y WA ŁY 
SIĘ CA ŁKOW ICIE WOLN E, 

DLA WOLN YCH U M YSŁÓW, 
DLA WOLN YCH ZAWODÓW. 
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Ale dlaczego pół miliona?
Rynek sztuki jest tak nieokreślony, wiemy ile 
jest szwindli różnych, wiemy z jakich powo-
dów kupują niektóre rzeczy.

Czyli fanaberia? 
Może to być fanaberia. Wiesz,  że puszka 
z gównem artysty została sprzedana za milion 
dolarów? To też jest fanaberia. Ona potem 

eksplodowała w Centre Pompidou, zastana-
wiali się jak mają to konserwować. Tego ro-
dzaju dziedzina sztuki mnie nie interesuje, to 
są jakieś dyrdymały wyjęte z głowy. Ci ludzie 
rozmawiają nie wiadomo o czym, bo trudno 
rozmawiać o puszce gówna jako o dziele sztuki 
i pisać elaboraty na ten temat. 

Zgoda, tylko że tutaj artyści przekazują 
w tych algorytmach pewną swoją wiedzę, 
wrażliwość. Czyli co, wrażliwości nie są 
w stanie zastąpić uczuć, emocji? Czy to 
można przełożyć na algorytmy?
Niestety ja odnoszę wrażenie, że można prze-
łożyć na algorytmy i można tworzyć w stylu 
Michała Anioła nowe dzieła, nawet są takie 

roboty, które mają dłuta i algorytm stworzony w tym celu. 
Kiedyś wydawało nam się, że ta wolność twórcza jest całko-
wita, okazuje się jednak, że wpływ technologii jest ogrom-
ny, zawłaszcza na te dziedziny, które okazywały się całko-
wicie wolne, dla wolnych umysłów, dla wolnych zawodów. 

To puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie teraz 
obraz, który został stworzony przez pryzmat twoich 
emocji, które nie raz są bardzo silne. Jak ci się wydaje, 
co taki obraz by przedstawiał? 
Ten obraz ma przedstawiać coś, co jest nieprzedstawial-
ne, bo to są klisze z przyszłości.

Ale jeżeli już dojdziemy do takiego etapu, że ta 
inteligencja sztuczna będzie w stanie bez żadnych 
algorytmów rozpracować twoją psychikę, twoje 

emocje i wtedy przełoży to na obraz, bo można 
emocje przełożyć, każdy artysta przecież zawiera 
swoje emocje w pracy, którą tworzy, to co taki 
obraz pokaże? 
Też się nad tym zastanawiam.

Tak?
Naprawdę, bo ja sam nie wiem często co będę malował.

A swoje emocje znasz?
Swoje emocje znam, potrafię się nakręcić tak, żeby być 
w transie odpowiednim, żeby móc te struny rozedrgać od-
powiednio, to jest przygotowanie psychiczne.

Swoje prace podpisujesz Łukasz Amenhotep.
To jest moje drugie imię.

C Y B E R N E T Y C Z N E  M A S K I



Radwan. Skąd to drugie imię? To czwarte, 
pierwsze? Faraon to IV był chyba 
najbardziej znany?
II.

Tak? Rozumiem, że od razu to musi być 
faraon., bo kto inny.
Inspiruję się sztuką egipską, sztuką staro-
żytnych Indii, inspiruję się sztuką etniczną, 
afrykańską, stąd moje twarze mają jakby 
maski na różnego rodzaju, pewnie że cyber-
netyczne, ale w głębi duszy tkwią we mnie te 
maski sprzed 2 tysięcy lat, które widziałem. 
Są niesamowite, przenoszą mnie w zupełnie 
inny klimat.

Ale zwłaszcza chyba kultura egipska jest 
ci bliska? 
Tak. 

Dlaczego akurat ten faraon? Bo to mnie 
bardzo zaintrygowało.
Ten Faraon zmienił Egipt w wielką potęgę 
polityczną, zrobił z Egiptu Amerykę moż-
na powiedzieć, a jeszcze do tego był bardzo 
sprawny fizycznie i kiedy były powstania 
w Libii, przez co Egipt kulał to własnoręcz-
nie zarąbał paru książąt libijskich i na długie 
lata zachował pokój.

Rozumiem, że jest ci bliski?
Jest mi bliski mentalnie, jego ojciec z kolei 
był pokojowym faraonem.

Ale wolisz syna?
Dla wielu Ehnaton jest kimś wybitnym, bo 
on zmienił religię z politeistycznej na mo-
noteistyczną i nie tylko to. W sztuce też bar-
dzo dużo zmienił, zaczęła być zupełnie ina-
czej postrzegana rodzina królewska, mógł 
się fotografować na rzeźbach nie sam, tylko 
z żoną Nefretete, co było wyróżnieniem, 
a do tej pory to było niemożliwe, Faraon 
mógł być tylko sam portretowany. 

Jeszcze do niedawna, a może dalej tak 
uważasz, mówiłeś że sztuka przez S 
się dawno już wyczerpała i skończyła. 
Jak więc postrzegasz swoją? W jakich 
kategoriach? 
Uważam, że poza nielicznymi wyjątkami, 
naprawdę nielicznymi dla mnie, nie ma ory-
ginalnej sztuki, ktoś z kogoś zerżnął albo 
rżnie tak dobrze jak polscy scenarzyści 
z amerykańskich filmów. Jeżeli biorę pod 
uwag jakiegoś artystę, który mnie napraw-
dę porusza to jest Hieronim Bosch i on jest 
dla mnie jednym z najwybitniejszych współ-
czesnych artystów.

Rozumiem.
Na nim się sztuka współczesna zachowała. 
Jest też grafik Esze, współczesny można po-
wiedzieć, nie żyje wiele lat, ale ze współcze-
snych artystów. On jest dla mnie mistrzem, 
też się inspirował nauką, nie wiedząc o tym, 
tworząc figury niemożliwe, tworząc taśmy 
mebiusa, które pokazywały jak wygląda nie-
skończoność matematyczna zobrazowana, 
co ułatwia nam zrozumienie matematyki. 

Nie wiem czy tak bardzo ułatwia… 
W każdym razie, w jakich kategoriach 
postrzegasz swoją sztukę? 
Trudno mi oceniać własną sztukę, robię to, 
co muszę. To wynika z parcia wewnętrznego, 
ja nawet nie wiem czy coś po tym zostanie. 
Mam taką nadzieję. Wiele obrazów, które na-
malowałem później okazywało się, że coś się 
działało faktycznie. Ja to we snach gdzieś wi-
działem i tak jak umiałem, tak namalowałem. 

Jesteś przecież nazywany bulterierem 
krytyki sztuki współczesnej, nie boisz się 
że teraz ty będziesz na ostrzu?
Kama, a czego ja mam się bać w tym życiu? 
Ja już przeszedłem wszystkie klęski i upadki.  

Dziękuję. 
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ie wyobrażam sobie życia bez innych ludzi. Doceniam 
wszystkich, którzy są wokół mnie – najbliższych, 
przyjaciół, rodzinę oraz znajomych. Każdy jest inny 

i odgrywa ważną rolę w moim życiu. To dzięki ludziom cała ta 
układanka jest pełna. Zabrzmiało trochę patetycznie, a prze-
cież nasze relacje są nadzwyczaj normalne.  

Mam spore grono bliskich mi osób. W przedpandemicz-
nych czasach nie było tygodnia abym chociaż dwa-trzy razy 
nie spotkał się z kimś wyłącznie w celach towarzyskich, dla 
przyjemności. Nie wyobrażałem sobie spędzenia trzech dni 
pod rząd w domu bez wyjścia na spacer, kolację, kawę czy wino. 
Teraz trochę mniej jest możliwości, ale na tyle, na ile rzeczy-
wistość pozwala, sytuacje restauracyjno-kawiarniane odgry-
wamy w domach. Nie mogę się doczekać powrotu dawnego 
stylu życia i wypełniania kalendarza nie tylko wyjazdami, ale 
przede wszystkim takimi zwyczajnymi na pozór spotkaniami. 
Nieważne czy są to rozmowy przy fantastycznym jedzeniu w do-
brej restauracji, przy kieliszku wina w ulubionej winiarni, czy 
wyjście do kina albo teatru. Chodzi o wymianę energii i wspól-
ne spędzanie czasu. Bardzo też lubię znajomości sprzed lat, 
z różnych etapów mojego życia. Znacie to uczucie gdy spotyka-
cie kogoś raz na kilka miesięcy (a czasem rzadziej), a macie wra-
żenie, że widzieliście się w ubiegły piątek wieczorem? Ja mam 
tak bardzo często. Każdy z nas ma swoje życie, własne sprawy, 
a mimo to istnieje nić porozumienia, dzięki której miło spędza 
się czas. Tak po prostu. 

Każda osoba i każde spotkanie zostawia po sobie ślad, spra-
wiając że jestem tym kim jestem. Czytałem jakiś czas temu pod-
sumowanie badań amerykańskich (a jakże!) naukowców, z któ-
rych wynikało że ci, którzy nie mają przyjaciół, nie są skłonni do 
pomocy, nie mają też szerszej perspektywy i skupiają się głównie 
na sobie. Najbliższa rodzina zwykle akceptuje nas bowiem takimi 
jakimi jesteśmy i nie musimy się nawet za bardzo starać – geny, 
więzy krwi, wspólne wspomnienia, święta, spotkania u babci, 
imieniny u cioci. Żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, których 
wybraliśmy sami, a co ważniejsze, którzy z własnej woli również 
wybrali nas, to już sztuka wyższych lotów. O takie relacje trzeba 
przecież dbać, wykazywać inicjatywę, a nie tylko odhaczać spo-
tkania przy okazji kolejnych świąt, bo tak trzeba. Kiedy patrzę na 
swoje życie to cokolwiek się działo dobrego, ale i złego, tragiczne-
go, zawsze miałem obok ludzi, na których mogłem liczyć. Niech 
tak już będzie zawsze!   

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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ytuacja na światowym rynku nierucho-
mości, po wstrząsie spowodowanym 
pandemią, wydaje się pomału stabili-

zować. Klienci zorientowali się bowiem, że 
nieruchomości wciąż są najbezpieczniejszą 
formą lokowania kapitału. Jednym z najnow-
szych trendów jest wyraźny wzrost zaintere-
sowania nieruchomościami klasy premium, 
zwłaszcza luksusowymi apartamentami zlo-
kalizowanymi nad wodą.

TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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W dowolnej lokalizacji na świecie apar-
tamenty zlokalizowane nad wodą, czy to 
nad morzem, jeziorem czy malowniczą 
rzeką w centrum miasta, to oferty unikal-
ne. Budowane w pierwszej linii zabudowy 
są doskonałym miejscem lokowania kapi-
tału ze względu na swoją ograniczoną po-
daż i to bez względu na to, czy kupowane 
są w celach zamieszkania, czy też inwesty-
cyjnie – z planem wynajmu krótkotermi-

nowego. Te ostatnie, w świetle zagrożenia 
COVID-19, są doskonałą, komfortową i co 
najważniejsze – bezpieczną alternatywą 
dla dużych ośrodków hotelowych, które 
niejako wymuszają częste kontakty z duży-
mi grupami ludzi.

Tego typu apartamenty wynajmowane 
krótkoterminowo posiadają własne zaple-
cze kuchenne, co  eliminuje ryzyko związa-
ne z korzystaniem z hotelowej restauracji 

INWESTOWANIE W APARTAMENTY 

W GDAŃSKIM WYDANIU

I N W E S T O W A N I E  W  A P A R T A M E N T Y  W  G D A Ń S K I M  W Y D A N I U

J E D N Y M  Z   N A J N OWS Z YC H 
T R E N D ÓW  J E S T  W Y R A Ź N Y  WZ RO S T 
Z A I N T E R E S OWA N I A  N I E RUC HO MO Ś C I A M I 
K L A S Y  PR E M I U M ,  Z W Ł A S Z C Z A 
LU K S U S OW Y M I  A PA RTA M E N TA M I 
Z L OK A L I Z OWA N Y M I  N A D  WODĄ .
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a więc i częstych kontaktów z hotelowymi gośćmi. In-
nym powodem wzrostu zainteresowania takimi apar-
tamentami jest chęć posiadania tzw. second home – 
miejsca, które w przypadku wprowadzenia kolejnego 
lockdownu, umożliwiałoby spędzenie okresu izolacji 
w komfortowych warunkach i ciekawej lokalizacji.

Dobrym przykładem jest trójmiejski rynek apar-
tamentów nadwodnych, który ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy, głównie dzięki skutecznej pro-
mocji wielu inwestycji oraz stale rozwijającej się ofer-
cie turystycznej. Potencjał ten dostrzegają nie tylko 
inwestorzy lokalni, ale też nabywcy z całego świata. 
W czasach kryzysu branży hotelarskiej, doskonale po-
łożone apartamenty stają się jedną z najbardziej atrak-
cyjnych form inwestycji.

Najpopularniejsze apartamenty klasy premium, 
oprócz dogodnej lokalizacji i nowoczesnego designu 
wnętrz, posiadają również inne udogodnienia. Stan-

NA JPOPU LA R N IEJSZE 
A PA RTA MENT Y K LASY 

PR EMIU M, OPRÓCZ 
DOGODN EJ LOK A LIZACJI 

I NOWOCZESN EGO 
DESIGN U W N ĘTR Z, 

POSI A DA JĄ RÓW N IEŻ 
I N N E U DOGODN IEN I A. 



dardem są duże przeszklenia i tarasy ofe-
rujące widok na tętniące życiem akweny 
wodne, a także zlokalizowane w parterach 
strefy gastronomiczne i usługowe. Coraz 
częściej pojawiają się również inwestycje 
z własnymi marinami jachtowymi. Wszyst-

ko po to, aby zapewnić właścicielom i go-
ściom maksymalny komfort.

Dobrym przykładem realizacji tego tren-
du na trójmiejskim rynku jest inwestycja 
Chlebova Apartamenty zlokalizowana 
nad samym brzegiem Motławy, w miejscu 

Germania Brotfabrik – dawnej przemysło-
wej fabryki chleba, która działała tu nie-
przerwanie aż do końca II wojny świato-
wej. Oprócz wyjątkowej lokalizacji przy 
samej marinie, nacisk położono tu również 
na nowoczesne przestrzenie rekreacyjne 
– strefę fitness, strefę biznesową czy salę 
zabaw dla najmłodszych. W  parterach 
przewidziano lokale usługowe, a na dachu 
zaprojektowany został taras widokowy. 
Wszystko wskazuje więc na to, że Chlebova 
dołączy do grona najbardziej pożądanych 
lokalizacji położonych w Gdańsku, zarów-
no dla inwestorów, jak i turystów zaintere-
sowanych krótkoterminowym najmem.

Lokalizacja obiektu zapewnia inwesto-
rom wiele korzyści między innymi dostęp 
do wodnych atrakcji, zabytków Gdańska 
czy obiektów kultury i sztuki - mówi Bartło-
miej Oset, wiceprezes zarządu NDI Develop-
ment. Pomimo to, Chlebova zlokalizowana 
jest w miejscu, które zapewnia wytchnienie 
od zgiełku centrum miasta, a dzięki temu 
jest doskonałym miejscem, w którym spę-
dzony czas pozwoli czerpać z komfortu 
prawdziwego zacisza domowego. To właśnie 
te czynniki bezpośrednio przekładają się na 
dobre wyniki sprzedaży –  dodaje.   
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KONIARZ ZIMĄ NIEMAL MIESZKA W STAJNI. I NIE CHODZI BYNAJMNIEJ O TO BY W POSZUKIWANIU CIEPŁA ZAKOPAĆ SIĘ 
W STOGU SIANA I PRZESPAĆ AŻ DO WIOSNY. WRĘCZ PRZECIWNIE, BO JEŹDZIECKIE ŻYCIE ZIMĄ TRWA W NAJLEPSZE.

TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak
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odczas gdy „normalni ludzie” ogra-
niczają w tym czasie swoją aktyw-
ność do przemykania jak najszyb-

ciej z domu do pracy i na odwrót, ci, którzy 
połknęli jeździeckiego bakcyla, spędzają 

P każdą wolną chwilę w siodle. 
Rano, przed pracą czy szkołą, choć na 

chwilę zaglądają do stajni. Jeśli mają wię-
cej czasu, starają się pojeździć, jeśli cza-
su nie wystarcza, to chociaż chcą odwie-

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?

dzić swojego rumaka, dosypać mu siana, 
pogłaskać albo po prostu chwilę z  nim 
pobyć. Bo stajnia to magiczne miejsce, 
w  którym człowiek łapie dobrą energię 
na cały dzień. 

CO ROBI 
   KONIARZ ZIMĄ?



Gdy w biurach na Hipodromie dopiero zaczyna się 
dzień, na krytej ujeżdżalni tuż za ścianą trwa aktywne 
życie na całego. Tup, tup – to słychać tętent galopują-
cych koni. Jedni ustawiają przeszkody i robią sobie po-
ranny trening, inni wybierają szybką przebieżkę, kilka 
kółek wystarcza by się rozruszać. Potem, po takim wy-
siłku, pracuje się zupełnie inaczej, człowiek jest rozbu-
dzony, krew w żyłach szybciej krąży, a wraz z nią całe 
mnóstwo endorfin. 

Hala znów się zapełnia po południu. To druga tura, 
ci, którzy skończyli właśnie pracę czy szkołę i przed po-
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W   S IODL E  MOŻ NA 
S I Ę  OD C I ĄĆ  OD 
WS Z YS T K I E G O, 

J E S T E Ś M Y  T Y L KO 
M Y,  KO Ń  I   W I AT R ...

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?
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wrotem do domu zaglądają na trening czy 
po prostu, żeby sobie pojeździć. 

A gdy zapada zmierzch i pracownicy 
wychodzą z biur, w stajniach wciąż trwa 
jeździecki dzień. Stuk, stuk – to z odda-
li słychać końskie podkow y na bruku. 
Wierzchowce wracają z padoków, na któ-
rych spędziły część dnia. Pora na kolację, 
a potem na zabiegi pielęgnacyjne, czysz-
czenie, strzyżenie, zaplatanie grzyw, cza-
sem pojawi się kowal… gdy my jesteśmy 

już w domu i po sytym obiedzie zapada-
my w zimową drzemkę, koniarze wciąż 
jeszcze są w stajni. Tutaj spotyka się zna-
jomych, jest czas na wspólną kawę i plo-
teczki, jest też po prostu zwykła radość 
z przebywania ze zwierzętami. 

Czasami, gdy sypnie śniegiem, można 
zobaczyć jeźdźców na torze wyścigowym. 
Ich sylwetki odcinają się ostro na białym tle, 
a cały Hipodrom wygląda wówczas, jak jakaś 
magiczna kraina, w której czas płynie swoim 
rytmem. Nie ma czasu na rozpamiętywanie 

codziennych kłopotów, nikt nie ma tez na to 
ochoty. W siodle można się odciąć od wszyst-
kiego, jesteśmy tylko my, koń i wiatr

W tym roku aktywność nas wszystkich jest 
wciąż przytłumiona przez panoszącego się ko-
ronawirusa. Śniegu też na razie nie ma za wie-
le. Ale nasza kryta ujeżdżalnia, jak zawsze, 
tętni życiem, a endorfiny wciąż krążą w krwio-
biegu, dając dobrą energię na kolejne dni. 

Warto być koniarzem. Złapać bakcy-
la, a potem zostać członkiem tej specy-
ficznej braci. 
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JEDZENIE 
I NTUICYJ NE
Jedz w tedy, gdy jesteś 
głodny, przest a ń 
w tedy, gdy jesteś sy t y

niedawna w drodze do pracy codziennie 
mijałam sklep ze zdrową żywnością. Obok 
wejścia stał baner prezentujący wyretuszo-

waną, młodą kobietę, trzymającą miarkę krawiecką przy 
nienaturalnie szczupłej talii. Dopiero za którymś razem 
pomyślałam o tym, jak głęboko osadzony w naszej kultu-
rze jest taki widok. 

Większość książek i broszur opisujących konkretne 
diety ma na okładce wagę, miarkę lub szczupłego człowie-
ka, wiele sklepów z warzywami reklamowanych jest przy 
pomocy zdjęć ludzi „śmiejących się do sałatki”. Zawsze są 
to sałatki bez sosu, same liście. Nie znam nikogo, kto cie-
szyłby się jedząc same liście. 

M O D A  /  U R O D A  /  D E S I G N

J E D Z E N I E  I N T U I C Y J N E . . .

Do

KIEDY BYŁAM W PODSTAWÓWCE, CHYBA 
W CZWARTEJ KLASIE, MIELIŚMY ZAJĘCIA 
Z PANIĄ DIETETYK, KTÓRA UCZYŁA NAS, JAK 
OBLICZYĆ SWÓJ WSPÓŁCZYNNIK BMI. PAMIĘTAM, 
JAK ZAZNACZYŁA, ŻE SYSTEM LICZENIA JEST 
PRZESTARZAŁY I POWINNO CELOWAĆ SIĘ 
W DOLNĄ GRANICĘ WAGI PRAWIDŁOWEJ LUB 
NAWET NIEDOWAGĘ. CO CIEKAWE, POWIEDZIAŁA 
TO JEDYNIE DZIEWCZYNOM, PRZYKLASKUJĄC 
TYM SAMYM KULTUROWYM STEREOTYPOM – ŻE 
TO KOBIETY SWÓJ WYGLĄD POWINNY OPIERAĆ 
NA TABELKACH PEŁNYCH WYLICZEŃ. PÓŹNIEJ 
MÓWIŁA O TYM, W JAKI SPOSÓB DOJŚĆ DO 
WYMARZONEJ SYLWETKI. ODPOWIEDŹ BYŁA 
PROSTA: PRZEZ ZDROWE ŻYWIENIE. „ZDROWE 
ŻYWIENIE” ROZUMIANE JAKO OGRANICZANIE 
SIĘ, A NIE JEDZENIE ZBILANSOWANIE CZY 
SUPLEMENTACJĘ. WTEDY WŁAŚNIE PO RAZ 
PIERWSZY „ZDROWE JEDZENIE” ZOSTAŁO W MOJEJ 
GŁOWIE SPRZĘŻONE Z DIETĄ. W KOLEJNYCH 
LATACH ZWIĄZEK TEN TYLKO SIĘ ZACIEŚNIAŁ.

TEKST Jagoda Rybkowska
GRAFIKI pexels.com
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Jakiś czas temu natknęłam się na pojęcie 
„jedzenia intuicyjnego” i zaczęłam zgłębiać 
ten temat. Znaczna część społeczeństwa, 
w tym ja i wielu moich znajomych, ma silną 
potrzebę kontrolowania swojego odżywiania. 
Przejawia się to na różne sposoby: są ludzie, 
którzy jedzą z zegarkiem w ręku, wyznaczają 
sobie ścisłe pory posiłków. Inni liczą kalorie 
i nie pozwalają sobie zjeść więcej nawet jeśli 
są głodni. Wielu z nas czegoś sobie odmawia 
w imię samego odmawiania i ograniczania. 
W mediach społecznościowych można zna-
leźć grupy zrzeszające ludzi rezygnujących 
na jakiś czas z cukru, kofeiny, fast foodów etc. 
Jedzenie intuicyjne jest filozofią (to chyba 
najważniejszy jego aspekt – nie jest to dieta, 
a nurt psychologiczny), która odchodzi od 
takich postanowień i ścisłych zasad. W naj-
prostszym rozumieniu polega ono na trakto-
waniu jedzenia przede wszystkim jako zaspo-
kajania potrzeby fizjologicznej: jemy wtedy, 
kiedy jesteśmy głodni, a przestajemy wtedy, 
gdy czujemy się syci.

Brzmi to banalnie i łatwo, ale we współcze-
snym świecie takie podejście do odżywiania 
się wcale nie jest takie proste. Z jednej strony 
ze wszystkich stron zasypywani jesteśmy ob-
razami tych śmiejących się do sałaty, z drugiej 
popkultura serwuje nam znormalizowane ob-

razy jedzenia kompulsywnego (kto z nas nie 
widział przynajmniej jednej sceny filmowej, 
w której kobieta leczy złamane serce wielkim 
pudełkiem lodów i toną ciastek?). Jedzenie in-
tuicyjne opiera się w dużej mierze na zaufaniu 
samym sobie i temu, że nasz organizm sam 
wie, czego w danym momencie potrzebuje, 
nawet jeśli nie są to potrzeby wpisujące się 
w popularną wizję zdrowego jedzenia. 

W ciągu ostatnich miesięcy sposób odży-
wiania Polek i Polaków uległ wielu modyfika-
cjom. Wraz z zamknięciem gastronomii za-
częła zanikać społeczna funkcja jedzenia - nie 
chodzi się już na wspólne posiłki w mieście, 
nie spotyka w dużych gronach na rodzinne 
czy przyjacielskie obiady. Wielu z nas zostało 
zamkniętych w domu, czy to z powodu kwa-
rantanny, czy z wyboru, stąd też możliwość 
uprawiania aktywności fizycznej została ogra-
niczona. Na początku marcowej kwarantanny 
zaobserwowałam zmienne tendencje: w ciągu 
pierwszych dwóch – trzech tygodni w me-
diach społecznościowych pojawiła się ogrom-
na ilość przepisów na proste posiłki i słodycze, 
które możemy przygotować w domu. W kolej-
nych tygodniach artykuły tego typu zaczęły 
pojawiać się coraz rzadziej, a ich miejsce zajęły 
porady na temat utraty wagi domowymi spo-
sobami czy sposoby na przeniesienie ćwiczeń 

z siłowni do salonu. Są to warunki sprzyjające 
z jednej strony nabraniu nowych nawyków 
żywieniowych, z drugiej, niestety, rozwojowi 
zaburzeń odżywiania.

Pojawia się strach przed brakiem aktyw-
ności fizycznej i związaną z nim brakiem 
sylwetki, częściej czujemy ochotę na fast 
foody czy jedzenie traktowane właśnie jako 
poprawiacz humoru, czyli dokładnie to samo 
pudełko lodów, którymi zajadała się Bridges 
Jones czy bohaterki „Przyjaciół”.

Jednym z moich ulubionych w ostatnim 
czasie kont na Instagramie jest Antydieta 
(@malgosia.akkus). Jego autorka, Małgosia, 
zwraca uwagę na to, jak często jedzenie po-
wiązane jest z poczuciem obowiązku czy 
winy i jak szkodliwe może być takie jego trak-
towanie. Pod jednym z jej zdjęć zobaczyłam 
kiedyś hasztag „ciałożyczliwość” i pomyśla-
łam sobie, że to jest właśnie to, czego życzę 
sobie i wszystkim innym jedzącym ludziom. 
Życzliwość. Dla siebie. Dla swojego brzucha, 
żołądka i swojej głowy. To, czy przejawia się 
ona w jedzeniu zgodnie z dietą czy kupowaniu 
litrowego pudełka lodów po ciężkim dniu jest 
już indywidualną kwestią. Po prostu bądźmy 
dla siebie życzliwi i pamiętajmy, że jedzenie 
to wspaniałe medium do przekazywania sobie 
czułości i troski.   

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  FORUM GDAŃSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk    
   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa   

   tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
  CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa   

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl/


TEKST Anna Chwistecka-Samson  ZDJĘCIA www.freepik.com
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PRZYGOTOWANIE CERY POD 
MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY

KAŻDA Z NAS CHCE PIĘKNIE WYGLĄDAĆ KAŻDEGO DNIA, ALE JEŚLI CZEKAJĄ NAS WIĘKSZE WYJŚCIA, TO STARAMY 
SIĘ JESZCZE BARDZIEJ. W PRZYPADKU ŚWIĄT, WESEL CZY INNYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH CHCEMY LŚNIĆ JAK 
GWIAZDY I DLATEGO TEŻ CZĘSTO UDAJEMY SIĘ DO WIZAŻYSTKI LUB SAME STARAMY SIĘ ZROBIĆ NA TĘ OKAZJĘ EKSTRA 
MAKIJAŻ. WYBIERAMY DŁUGOTRWAŁE KOSMETYKI LUB WYBIERAMY NAJLEPSZĄ MAKIJAŻYSTKĘ I OCZEKUJEMY, ŻE 
NASZ MAKE-UP PRZETRWA CAŁĄ NOC W NIENARUSZONYM STANIE. ALE CZY TO WYSTARCZY? NIESTETY NIE.

makijażu okolicznościowym jednym 
z ważniejszych czynników trwałości 
makijażu jest przygotowanie cery. 

Oczywiście, że bardzo dużą rolę odgrywają 
odpowiednio dobrane do cery kosmetyki oraz 
sposób ich aplikacji, ale nawet najlepsze pro-
dukty do makijażu nie sprawdzą się, jeśli skóra 
nie będzie na nie odpowiednio przygotowana. 

Chociaż wiemy, że o naszą cerę powinny-
śmy dbać codziennie, to różnie z regularną 
pielęgnacją bywa. Która z nas pamięta o re-
gularnym peelingowaniu skóry czy znajduje 
czas na nawilżającą maseczkę dwa razy w ty-
godniu? No właśnie. Dlatego pamiętajmy 
o tym przynajmniej przed większym wyj-
ściem i zaplanujmy sobie czas na te działania.

TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ
Zacznij pić dużo wody. Postaw butelkę tak by 
mieć ją w zasięgu wzroku i wypij kilka łyków 
za każdym razem, kiedy ją zobaczysz. 

Zrób peeling oczyszczający i  nałóż 
maseczkę nawilżającą odpowiednie do ro-
dzaju Twojej cery.

Rano i wieczór nakładaj na twarz krem 
nawilżający.

2-3 DNI PRZED MAKIJAŻEM
Jeżeli regulujesz brwi i/lub usuwasz włoski 
z twarzy to zaplanuj te czynności na kilka dni 
przed planowanym makijażem. Dlaczego nie 
dzień lub tuż przed? Depilacja bardzo często 
sprawia, że nasza skóra staje się delikatnie po-
drażniona, zaczerwieniona, czasami dochodzi 
nawet maleńkich uszkodzeń. Dlatego czynno-
ści te należy wykonać dwa lub trzy dni przed 
makijażem – tak aby skóra miała czas na zre-
generowanie się.

W

P R Z Y G O T O W A N I E  C E R Y . . .

Pamiętaj o piciu wody i kremie nawil-
żającym!

UWAGA! Regulacja brwi czy usuwanie 
‘wąsika’ nie jest koniecznością. Tylko od 
Ciebie zależy, czy masz na to ochotę czy nie. 
Oczywiście makijaż będzie lepiej wyglądać, 
kiedy te czynności są wykonane, ale nikt nie 
ma prawa zmuszać cię do ich wykonywania.

maseczkę w płachcie oraz płatki kolage-
nowe pod oczy.

Jeżeli makijaż będzie wykonywany u wiza-
żystki, idź do niej bez makijażu. Nie nakładaj 
“tylko odrobinki podkładu” czy “tak tylko 
troszkę tuszu na rzęsy”. Trzeba będzie zmyć te 
produkty przed makijażem, co wydłuży czas jego 
wykonania oraz może wpłynąć na jego trwałość.

J EDN Y M Z WA Ż N I EJSZ YCH 
CZ Y N N I KÓW TRWA ŁOŚCI 
M A K IJA Ż U J E ST 
PR Z YG OTOWA N I E CERY.

DZIEŃ PRZED MAKIJAŻEM
Impreza już jutro! Twoje zadanie specjalne na 
wieczór to:
• chwila relaksu
• peeling i maseczka nawilżająca odpowied-
nie do twojego typu ceru
• woda i krem nawilżający
• wyspać się!

Te kroki są bardzo ważne. Jeżeli bę-
dziesz zmęczona i niewyspana, następnego 
dnia twarz może być lekko opuchnięta 
a oczy podkrążone. 

DZIEŃ MAKIJAŻU
Rano umyj buzię, nałóż tonik i krem na-
wilżający. Około godziny przed makijażem 
możesz też nałożyć na twarz (na 15 minut) 
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Jeśli malujesz się sama, również nie nakła-
daj kosmetyków kolorowych przed rozpoczę-
ciem właściwego makijażu.

IMPREZA
Ciesz się trwałym makijażem, który przetrwa 
największe tańce-hulańce-swawole.

O CZYM JESZCZE NALEŻY 
PAMIĘTAĆ?
Jest jedna bardzo ważna rzecz. W czasie, 
kiedy chcemy przygotować skórę pod 
makijaż możemy wpaść na pomysł, że ja-
kieś nowe cudo z  drogerii czy perfumerii 
sprawi, że skóra będzie piękna. Tymczasem 
wprowadzenie nowego produktu do pielę-
gnacji tuż przed większym wyjściem może 
sprawić nam więcej kłopotów, niż pożytku. 
Nigdy nie wiemy, jak skóra zareaguje na 
nowy kosmetyk – czy nie pojawią się na niej 
niechciane niespodzianki (jak chociażby 
uczulenie). Testowanie nowości zostawmy 
na inny czas. 

Przed imprezą używaj tylko sprawdzo-
nych kosmetyków, które nie wyrządzą Ci 
krzywdy. Jeżeli nie masz takich sprawdzo-
nych kosmetyków, sięgnij po te z najprost-
szymi składami czy też przeznaczone dla 
alergików. Jest mniejsze prawdopodobień-
stwo, że zaszkodzą skórze. 

Oprócz pięknego makijażu chcesz mieć 
również wystrzałową fryzurę? Przy umawianiu 
się do fryzjerki i wizażystki, czy też przy plano-
waniu samodzielnego wykonania tych czynno-
ści pamiętaj, że najlepiej wykonać jest fryzurę 
przed makijażem. Lakier do włosów, który 
osiądzie na twarzy na już wykonanym makijażu, 
może źle wpłynąć na jego wygląd i trwałość.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jeśli nie jesteś w stanie logistycznie 
tego ułożyć i make-up będzie przed fry-
zurą to:
• umyj włosy rano, aby fryzjerka nie musiała 
tego robić, gdy na twarzy masz już makijaż
• poproś fryzjerkę o osłonę na twarz na czas 
lakierowania włosów
Udanej imprezy!   

http://aioli.com.pl/


PRZYSZŁOŚĆ MODY 
Z A C Z Y N A S I Ę  D Z I Ś: 
P R O G N O Z A  N A  R O K  2 0 2 1
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TEKST Daria Bahlai  ZDJĘCIA Mat. prasowe

W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH I GLOBALNEJ PANDEMII BRANŻA 
MODY ZMIERZA KU NOWEJ RZECZYWISTOŚCI. CIĘŻAR GATUNKOWY PRZENOSI SIĘ Z DÓBR FIZYCZNYCH 
NA WARTOŚCI KULTUROWE. SŁOWEM ROKU 2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW MODOWYCH JEST „ADAPTACJA”. 
MARKI, KTÓRE WYKAZAŁY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ DO NATYCHMIASTOWEGO DOSTOSOWANIA SIĘ DO GWAŁTOWNYCH 
ZMIAN REGUŁ GRY, W 2021 ROKU MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ POZYTYWNYCH WYNIKÓW. INNI NIE.

Z A  P OMO C Ą  W YOB R A Ź N I 
I   Z   UŻ YC I E M  N A R R AC J I 
F I L M  U MOŻ L I W I A  P OW RÓ T 
W Y R A F I NOWA N YC H 
K R E AC J I  MOD OW YC H  D O 
Ż YC I A  C ODZ I E N N E G O...

dium branżowego w ramach panelu dysku-
syjnego podczas Nowness Digital Festival. 
Organizatorem wydarzenia była brytyjska 
cyfrowa platforma video Nowness, którą 

w 2010 roku uruchomił Jefferson Hack, dy-
rektor kreatywny Dazed Media. W ramach 
festiwalu projektanci modowi, reżyserowie, 
choreografowie, producenci dyskutowali 
o przyszłości branży fashion, wskazując, że 
narzędzia cyfrowe, głównie filmy, zastąpią 
wysokobudżetowe sesje fotograficzne ro-
dzaju glamour editorial. 

NARRACJA CZY 
WIZUALIZACJA? 
Isobel Farmiloe, specjalistka ds. strategii 
kreatywnych Dazed Media, w  raporcie 
The Era of Monomass1 wyodrębnia cztery 
globalne trendy, opisujące oczekiwania 
odbiorców w  2021 roku. Jako pierwszy 
wskazuje „historie, które przemawiają do 
widzów”, czyli globalny, inkluzyjny story-
telling. „Obecne ograniczenia, związane 
z pandemią nie rewolucjonizują mody, lecz 
wpływają na jej doczesność. Za pomocą wy-
obraźni i z użyciem narracji film umożliwia 
powrót wyrafinowanych kreacji modowych 
do życia codziennego” – komentuje Baloji, 
belgijski artysta pochodzenia kongijskiego 
i autor filmów Zombies (2019), Binti (2019) 
i Kaniama show (2018). Ekranizacje mo-
dowe na ogół mają reputację zarozumiałych, 
abstrakcyjnych i  dotyczących wyłącznie 

ADAPTACJA CYFROWA
„Kiedy człowiek ogląda typowy pokaz 
mody, gdzie modelki chodzą po wybiegu, 
jego uwaga może być łatwo rozproszona. 
Film modowy pozwala skierować wzrok 
odbiorców na konkretny element stylizacji. 
Wszelkiego rodzaju wideo dają możliwość 
doprecyzować przekaz marki oraz dokład-
nie zbadać, kto jest faktycznym odbiorcą 
tego przekazu” – twierdzi Priya Ahluwalia, 
projektantka modowa i laureatka nagrody 
British Fashion Council 2020. By przed-
stawić swoją najnowszą kolekcję Priya 
wspólnie z reżyserką Samoną Olanipekun 
stworzyła film zatytułowany Joy (2020). 
Znalazł się on na liście produkcji wyemito-
wanych w trakcie festiwalu GucciFest. 

Priya dzieliła się własnymi refleksjami 
o przyszłości filmu modowego jako me-

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  M O D Y  Z A C Z Y N A  S I Ę  D Z I Ś . . .



grup elitarnych. Stawiają na piękny obrazek. W  2021 
większy nacisk położony będzie na naładowaną emocjo-
nalnie historię, jej znaczenie i stosowność. Za przykład 
służyć mogą na przykład The Pedestrian Bianki Sanders, 
świąteczna kampania reklamowa Family is Who You 
Love Ralpha Laurena czy Manifest Stelli McCartney. 

Jako drugi trend Isobel Farmiloe wskazała „estetykę 
Lo-Fi” - ekstremalne, inspirowane stylistyką lat 90. filmy 
standardu Video Home System. Najlepszym przykładem 
może być prezentacja kolekcji Personal belongings – 
kolaboracji producenta walizek Rimowa z Off-White, 
marką odzieżową Virgila Abloha. 

Kolejnym, trzecim trendem 2021 roku będzie ga-
mifikacja modowa. Gry komputerowe można będzie 
wykorzystać do prowadzenia skutecznej sprzedaży 
ubrań w Internecie.  Po takie rozwiązanie sięgnął już 
Nike, kiedy w 2019 nawiązał współpracę z Fortnite, 
absolutnym hitem wśród gier międzyplatformowych. 
Limitowana kolekcja ekskluzywnych ubrań Nike x 
Fortnite oraz butów sportowych Nike modelu Air 
Jordans była dostępna do zakupu in-game. Kampania 
zakończyła się wielkim sukcesem2. 

Czwartym trendem 2021 roku, najciekawszą propo-
zycją z listy Farmiloe są tzw. shoppable videos - każdą 
rzecz, którą zobaczysz na nagraniu będziesz mógł kupić. 
Wystarczy jedno kliknięcie. Świetnym przykładem da-
nego rozwiązania jest świąteczna kampania reklamowa 
#TEDPRESENTS - brytyjskiego serwisu e-commerce 
Ted Baker. Hasłem filmu jest „Zobacz, polub, kup”. 

W roku 2021 marki muszą zadbać o zapewnienie 
odbiorcom atrakcyjnego, wciągającego doświadczenia 
medialnego. Na pomoc przyjdą narzędzia cyfrowe AR, 
VR, filmy 360° oraz animacja 3D. Wirtualne przymie-
rzalnie, hologramy, hiperrealistyczne cyfrowe wrażenia 
będą dostępne dla każdego posiadacza smartfonu czy 
komputera. „Teraz marki uświadamiają sobie, że mają 
pełną kontrolę nad procesem kreatywnym i są w stanie 
tworzyć nowe, trwałe upamiętnienia w świadomości od-
biorców. Tworzyć własne dziedzictwo” – podsumowuje 
Fred Paginton, dyrektor kreatywny Dazed Studio.

DEMOKRATYZACJA MODY 
Niepowtarzalność, ekskluzywność i przynależność do 
elitarnej grupy. Najważniejszym celem marek luksuso-
wych jest sygnalizacja statusu społecznego. Czym się 
wyróżnia torebka Birkin o średniej wartości $8,000? 
Estetyką? Funkcjonalnością? Jest oznaką wysokiej po-
zycji majątkowej. Nawet jeżeli właścicielka (np. Wiktoria 
Beckham) używa jej do noszenia pieluch dla dzieci. 
Podobne zachowania konsumenckie charakteryzują 
rynek sprzed pandemii. 

Moda jest jedną z branż, które ucierpiały najbardziej 
wskutek spowodowanego pandemią kryzysu gospodar-
czego. Nie będzie człowiek na Instagramie chwalić się 
najnowszą torebką z  logotypem znanej marki, bo po 
prostu jej nie kupi. Udowadnia to raport State of Fashion 
20213, przygotowany przez amerykańską spółkę 
McKinsey & Company, zajmującą się doradztwem w za-
kresie zarządzania strategicznego. Z badań wynika, że 
w 2021 wskaźnik globalnego obrotu aktywami przed-
siębiorstw modowych, szczególnie w segmencie mody 
luksusowej, spadnie o 15% poniżej wyników z roku 2019. 

McKinsey Global Fashion Index (MGFI), inaczej poziom 
zysku ekonomicznego przemysłu modowego, w grudniu 
2020 stanowi 6%, co wskazuje na spadek o 93% w porów-
naniu do roku 2019. 

Eksperci z McKinsey & Company prognozują kolejne 
straty. Wynika to przede wszystkim z braku popytu, 
a i nieustannie rosnącej stopy bezrobocia i zróżnicowań 
społecznych. Ponadto badania MKC udowadniają, że 
dobre wyniki sprzedażowe nie zależą od dużej ilości 
kreacji w kolekcjach. 58% ekspertów w dziedzinie mody 
uważa planowanie i odpowiedni dobór asortymentu 
w ofercie za kluczowy obszar działalności marek w 2021 
roku. Zmieni się samo podejście do sprzedaży. 

PR I REKLAMA W 2021:  
RELACJE, NIE LICZBY 
Wraz ze zwiększeniem roli mediów społecznościo-
wych i  ilości treści generowanych przez użytkowni-
ków (tzw. user-generated content), równowaga sił 
pomiędzy markami modowymi a ich potencjalnymi 
(lub rzeczywistymi) odbiorcami uległa radykalnej 
zmianie. W roku 2021 to opinie konsumentów będą 
mieć coraz większy wpływ na budowanie wizerunku 
marki, a nie oficjalne komunikaty specjalistów do 
spraw public relations. Główną wartością będzie za-
ufanie, wypracowane za pośrednictwem otwartego 
dialogu. Dlatego obecność marki w mediach społecz-
nościowych jest niezbędna.  

„Aktywność w mediach społecznościowych wycho-
dzi poza ramy prowadzenia blogów modowych” – wy-
jaśnia dla serwisu Business Of Fashion Rachna Shah, 
starsza wiceprezes ds. public relations międzynarodo-
wej agencji medialnej KCD. „Jeżeli wcześniej głównie 
blogerzy wpływali na poziom zainteresowania marką, 
w 2021 roku najbardziej skuteczną strategią komuni-
kacji będzie interakcja marki z konsumentami za po-
średnictwem mediów cyfrowych. W miarę postępów 
social media będą stanowić coraz większą wartość PR, 
ponieważ będą przekazywać dokładniejsze dane doty-
czące zasięgu społecznego” – dodaje. Początkowo buzz 
marketing zakładał, że interakcje pomiędzy użytkow-
nikami będą jedynie wzmacniać oryginalny przekaz 
marketingowy. W 2021 te role się odwrócą. Dyskusje 
użytkowników staną się oryginalnym przekazem mar-
ketingowym. Ludzie będą współtworzyć materiał, 
który wpłynie na ich doświadczenie i być może życie. 
Zwłaszcza, że przeciętny człowiek codziennie spędza 
online 6 godzin i 43 minuty online (a 50% tego czasu to 
udział w aplikacjach społecznościowych)4   
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• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/
• Nike Air Jordans X Fortnite
Źródło: https://esportsinsider.com/2019/05/epic-games-
launches-fortnite-and-nike-air-jordans-crossover/ 
• Raport McKinsey & Company State of Fashion 2021
Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/
state-of-fashion 
• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/ 
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Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi – pomaga 
spotkać swoją „drugą połówkę” jako dyrektor zarządzająca 
polskiego biura ekskluzywnej, międzynarodowej 
agencji kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie 
oprócz gry na flecie uczy młodzież podejścia i rozumienia 
sztuki, wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją wiedzę  na 
Uniwersytecie Harvarda.

owy Rok, nowe nadzieje i nowe wyzwania....a mi-
łość wciąż rządzi się tymi samymi prawami 
i przede wszystkim dla wielu pozostaje najważniej-

szym składnikiem egzystencji, swoistą siłą napędzającą 
wszelkie życiowe działania. Ważne, czy żywimy ją do sie-
bie, bo tylko wtedy mamy szansę zbudować zdrową i dłu-
gotrwałą relację.

Ostatnie miesiące dla wielu były i nadal są czasem pró-
by  - często próby sił z samym sobą, szczególnie w przypad-
ku osób, które wiodą życie bez pary. Zapewniam – to się 
zmieni, jeśli samotność nie jest wybranką życia – czasami 
trzeba i co więcej – warto zaczekać.

Ostatnio sięgnęłam do cudownej, maleńkiej książecz-
ki wydanej przez The School of Life – jeśli nie znają jeszcze 
Państwo tej wyjątkowej organizacji, założonej przez uzna-
nego brytyjskiego filozofa oraz autora bestsellerów – Alain 
de Botton, to proszę to koniecznie nadrobić!  

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

N

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Tytuł kuszący – How to find love......pytanie towarzy-
szące każdemu na jakimś etapie życia i niezależnie od 
ilości poradników  - trudno na nie znaleźć krótką, jedno-
znaczną i wszystkich zadowalającą odpowiedź.  Wszyscy 
miłości pragną, ale czy wszyscy jej doświadczają? Patrząc 
z perspektywy historii miłość była kiedyś niemal ostatnim 
warunkiem udanego mariażu, co więcej mocno kompliko-
wała losy zakochanych, niejednokrotnie doprowadzając 
do tragicznych zakończeń.

Jakimi jesteśmy zatem szczęściarzami, kiedy wybór 
partnera może być wyborem serca, a nie układu, rozsąd-
ku, statusu, czy (nie daj Boże) braku cierpliwości? A i tak 
wciąż potrafimy źle wybierać, prowadzeni zwodniczy-
mi uczuciami – nie zakochujemy się w kimkolwiek, ale 
w swoich „typach”, nieustannie szukając „tego czegoś”, 
odrzucając wiele wartościowych osób bez specjalnych 
powodów, za to fascynując się tymi zupełnie dla nas nie-
odpowiednimi. Ileż przykładów mogłabym tu zacytować 
z pracy z klientami...

Z czego zatem wynikają nasze preferencje? Jedną 
z najpotężniejszych sił w prawie miłości jest potrzeba do-
pełnienia siebie poprzez drugiego człowieka, jako że sami 
często czujemy się niekompletni, wyrzucając sobie, na-
szym zdaniem istotne, braki pewnych cech osobowościo-
wych, czy fizycznych. 

Drugą siłą jest potrzeba bycia wspieranym, kiedy przy-
ciągają nas ludzie dostrzegający i rozumiejący niemalże 
bez słów nasze uczucia i odczucia, z którymi na codzień 
jesteśmy sami, czując się jeszcze bardziej samotni, często 
w opozycji do całego świata.

Sposób w jaki podchodzimy do miłości w wieku do-
rosłym jest ukształtowany przez nasze doświadczenia 
z dzieciństwa. W późniejszych partnerach przyciągają 
nas cechy, które przejawiali ukochani przez nas opieku-
nowie, zakodowane w naszej podświadomości, a przez to 
na swój sposób znajome.

Tak to łącząc intuicję z wiedzą o nas samych i wyciąga-
jąc wnioski z wcześniejszych doświadczeń możemy wybie-
rać to, co dla nas najlepsze, zwiększając znacząco szanse 
na trwały, szczęśliwy związek. Nawet, jeśli trzeba będzie 
dłużej zaczekać. Warto.   

HOW TO

FIND LOVE?

5 8 – 5 9

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM / PKM
BY TRAIN / PKM 
• Gdańsk Wrzeszcz > Port Lotniczy (co 30 minut) / from Gdańsk Wrzeszcz (every 30 minutes)
• Gdynia Główna > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Gdynia Główna (every 60 minutes)
• Kartuzy, Żukowo > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kartuzy, Żukowo (every 60 minutes)
• Kościerzyna, Somonino > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kościerzyna, Somonino (every 60 minutes)

Szczegółowy rozkład jazdy dla całej sieci PKM można znaleźć pod adresem  www.pkm-sa.pl
(detailed timetable www.pkm-sa.pl)

Z K M G D Y N I A

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
 Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport, 
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER www.avinor.no/en/stavanger

KIE RU NKI  LOTÓW  |   FL IG HT  DEST INAT IONS

*ZASTRZEGAMY, ŻE SIATKA POŁĄCZEŃ AKTUALNA JEST TYLKO W STYCZNIU 2021 I MOŻE ULEC ZMIANIE.
* WE RESERVE THAT THE CONNECTION NETWORK IS VALID IN JANUARY 2021 AND MAY BE CHANGED.

S T YC Z E Ń *   |   JA N UA RY *

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

POLSKA / POLAND

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZWECJA / SWEDEN

LWÓW lwo.aero

KIJÓW-ŻULANY iev.aero

UKRAINA / UKRAINE

DORTMUND www.dortmund-airport.de

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

NORWEGIA / NORWAY

REJKIAWIK-KEFLAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

ALESUND  www.avinor.no

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

DUBLIN

LONDYN-LUTON

EINDHOVEN

KOPENHAGA

OSLO-TORPSTAVANGER

GÖTEBORG

OSLO-GARDERMOEN
BERGEN TURKU

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

KRAKÓW

BIRMINGHAM

ALESUND

REYKJAVIK

GDAŃSKAMSTERDAMLONDYN-GATWICK

KIJÓW-ŻULANY

SZTOKHOLM-SKAVSTA

LWÓW

*ZASTRZEGAMY, ŻE SIATKA POŁĄCZEŃ AKTUALNA JEST TYLKO W STYCZNIU 2021 I MOŻE ULEC ZMIANIE.
* WE RESERVE THAT THE CONNECTION NETWORK IS VALID IN JANUARY 2021 AND MAY BE CHANGED.



aśniowe sanie, ogromny worek z prezentami i pewien Pan z białą 
brodą, rozdający podarki – tak wyglądała świąteczna akcja zorga-

nizowana przez porty lotnicze w Gdańsku i Łodzi oraz Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego. Prezenty otrzymały dzieci z Domu im. Janusza 
Korczaka w Gdańsku.

Z powodu pandemii, dzieci z domu dziecka nie mogły przyje-
chać na powitanie Mikołaja na lotnisko, dlatego też wysłano pre-
zenty wprost do nich. Zorganizowano akcję „Pomagamy Mikołajowi 
przylecieć do dzieci". Trefl Sopot, Trefl Gdańsk, Lagardere i Gdańska 
Organizacja Turystyczna pomogli zebrać zabawki (tablety, klocki, gry, 
puzzle, piłki) i słodycze, a Agencja Eventowa IKA i jej Wielka Fabryka 
Elfów dostarczyły prezenty Mikołajowi, który przyleciał na pokładzie 

B specjalnego mikołajowego samolotu wprost z zaprzyjaźnionego portu 
w Łodzi (gdzie wcześniej też zorganizowano podobną akcję). Na płycie 
gdańskiego lotniska czekali na niego Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk i bajkowe elfy.

Po oficjalnym powitaniu w Porcie Lotniczym Gdańsk, Mikołaj po-
jechał do Domu Dziecka, a tam czekali na niego mieszkańcy. Gość zo-
stawił prezenty, a od dzieci dostał gorące pozdrowienia. Od opiekunów 
Domu Małego Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku wiemy, że 
prezenty bardzo się spodobały. 

Wsparcie otrzymało również Hospicjum Pomorze Dzieciom. Port 
Lotniczy Gdańsk sfinansował zakup dwóch Fordów dla lekarzy i pie-
lęgniarek, którzy codziennie docierają do potrzebujących, chorych 

Tekst i zdjęcia: Mat. Prasowe

BAJECZNE ŚWIĘTA DLA POTRZEBUJĄCYCH 
Z PORTEM LOTNICZYM GDAŃSK

Another institution supported as part of the action was ‘Po-
morze Dzieciom’ Hospice. Gdańsk Airport bought two Fords for 
doctors and nurses who drive to needy, ill children every day. The 
keys to the new cars were handed over at Gdańsk Airport to Ewa 
Liegman, Head of the Hospice, by Iwona Tomczyńska. 

‘We’ve been supporting the hospice for a long time because we 
know what immense significance it has and how great its needs are. 
We’re glad that in these difficult times, we can offer real help to the 
hospice workers. We believe it is our mission as a sensitive and so-
cially responsible company,’ said the Head of Economic Analyses 
and Marketing Department at Gdańsk Lech Wałęsa Airport.  

dzieci. Kluczyki do nowych aut przekazała na terenie gdańskiego 
lotniska szefowej hospicjum Ewie Liegman – Iwona Tomczyńska. 

„Wspieramy hospicjum od dawna, bo wiemy, jak ważna jest 
jego działalność i jak wielkie są jego potrzeby. Cieszymy się, że 
w tym trudnym czasie możemy zaoferować realną pomoc pra-
cownikom hospicjum. Tak postrzegamy swoją misję firmy wrażli-
wej i społecznie odpowiedzialnej” – powiedziała kierownik Dzia-
łu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. 

ENGLISH

A FAIRY-TALE CHRISTMAS FOR THE NEEDY  
WITH GDAŃSK AIRPORT

The Christmas event organised by Gdańsk and Łódź Airports and 
the Marshal of Pomorskie Province was a truly magical moment, 
with a fairy-tale sleigh, a huge sack full of gifts and a man with 
a white beard. This Christmas, Santa gave the gifts to children 
from Janusz Korczak Children’s Home in Gdańsk.

Since the children could not come to the airport to greet Santa 
due to the pandemic, Santa delivered the gifts to them.

As part of the action ‘Help Santa Come to Children’, Trefl So-
pot, Trefl Gdańsk, Lagardere and Gdańsk Tourist Organisation 
helped collect the toys (tablets, blocks, games, puzzles, balls) and 
sweets, while IKA Event Agency and its Great Elf Factory deliv-
ered the gifts to Santa. Then, Santa flew special Santa’s plane 
from Łódź Airport (where a similar event took place) and was 
greeted on the apron at Gdańsk Airport by Mieczysław Struk, 
Marshal of Pomorskie Province, and fairy-tale elves.

After the official greeting at Gdańsk Airport, Santa went to 
the Children’s Home to visit the children. The guest delivered the 
gifts and received a warm greeting. We know from the staff of Ja-
nusz Korczak Children’s Home in Gdańsk that the children liked 
the gifts very much. 



PORT LOTNICZY GDAŃSK ZE 
SZLACHETNĄ PACZKĄ I ŻYCZENIAMI
Kolejny raz Port Lotniczy Gdańsk przyłącza się do świątecznej 
akcji. Niedawno odbył się finał akcji Szlachetna Paczka. Pracow-
nicy lotniska po raz czwarty zebrali pieniądze i podarki, aby wes-
przeć potrzebujących.

Podczas tegorocznej inicjatywy, pomoc otrzymała Pani Kinga 
wraz z trójką dzieci. Pani Kinga mimo trudnej sytuacji swojej ro-
dziny, bardzo kocha i dba o swoje dzieci. Spędza z nimi każdą wol-
ną chwilę. Razem pracują w ogrodzie, grają w planszówki i robią 
"rewolucje kulinarne", ponieważ cała czwórka uwielbia gotować. 

Wraz z pomocą darczyńców udało się zebrać multum arty-
kułów spożywczych, chemicznych, kosmetyków, gier i zabawek, 
artykułów szkolnych, a także kuchenkę gazowo-elektryczną oraz 
niezbędny dzieciom komputer. Dzielne dziewczyny ze Służby 
Ochrony Lotniska Ewelina Małagodzka, Katarzyna Szwedowicz 
i Iwona Stawicka zapakowały Szlachetną Paczkę, która wyruszyła 
w podróż do potrzebującej rodziny. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, załoga Portu Lotniczego 
Gdańsk życzy również Wam ciepłych, radosnych i przede wszyst-
kim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz jak najlepszego 
roku 2021. 

EN  GDAŃSK AIRPORT WITH THE 
NOBLE GIFT AND WISHES
Once again, Gdańsk Airport is joining the Christmas initiative 
‘the Noble Gift’. Recently, the initiative final took place. For the 
fourth time, the airport staff collected money and gifts to sup-
port the needy.

This year, the airport supported Ms Kinga and her three 
children. Ms Kinga, despite her difficult family circumstances, 
loves her children very much and cares about them a  lot. She 
spends all her spare time with them. They do the gardening to-
gether, play board games and do ‘culinary revolutions’ as they 
all love cooking. 

With donors’ help, the airport managed to collect lots of gro-
ceries, chemical articles, cosmetics, games and toys, school 
supplies, as well as an electric and gas cooker and a computer, 
which was essential for the children. Brave girls from the Air-
port Security Services, Ewelina Małagodzka, Katarzyna Szwe-
dowicz and Iwona Stawicka, packed the gift, which was later 
sent to the family. 

Gdańsk Airport is wishing you all peace, health and happi-
ness this Christmas. Have a very merry Christmas and a happy 
new year 2021. 

N E W S



P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-
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